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Danmarks Jægerforbunds duelighedsprøver

Duelighedsprøverne er mulighe-
den for at afprøve sine evner på 
jagthorn. Prøverne afholdes i alle 
landets kredse og giver samtidig 
mulighed for kvalifikation til årets 
Forbunds-mesterskab i jagthorns-
blæsning.
Duelighedsprøverne er åbne for 
alle, dog er det kun medlemmer af 
Danmarks Jægerforbund, som kan 
fremvise gyldigt medlemsbevis ved 
prøven, der kan kvalificere sig til 
forbundsmesterskabet. 
Man skal deltage i den prøve, som 
afholdes i den kreds, hvori man er 
bosiddende. Er man forhindret i at 
deltage, kan man dog tage prøven i 
en anden kreds efter aftale med 
prøve lederen.
Kvalificering til forbundsmester-
skabet kan dog kun ske i den kreds 
hvor man er bosiddende. 
Prøven er inddelt i en guld-,  
sølv og bronzeprøve, og man kan 
aflægge prøven både på Fürst-
Pless- og Parforcehorn, solo og/
eller i en gruppe på mindst fire 
personer. Ingen kan deltage i 
mere end én gruppe med undta-
gelse af gruppens musikalske 
leder, der kan være medlem i en 
anden gruppe.
Regler kan ses på  
www.blæsjagthorn.dk.  
Læs dem grundigt!

Signaler
Ved aflæggelse af prøven må 
anvendes Fürst-Pless- eller 
Parforcehorn som stemmer i Bb.
Ved anvendelse af Fürst-Pless eller 
Parforce-horn med ventiler må 
ventiler ikke benyttes.
Der skal blæses i alt fire bundne og 
ét frit signal/musikstykke.
Noderne til det frie signal/musik-
stykke vedhæftes i forbindelse 
med den elektronisk tilmelding.
Der må bruges håndholdte noder i 
A5 format til de Frie musikstykker. 
Der tillades ikke opstilling af node 
stativer. Noden må sættes i holde-
re, som kan monteres på hornet.
Signalerne skal blæses efter 
Danmarks Jægerforbunds officielle 
jagthornsnoder, som findes på 
Danmarks Jægerforbunds hjemme-
side, og som du kan læse mere om 
på www.blæsjagthorn.dk
Kontroller eller hent nye noder, for 
at sikre at du har den nyeste ver-
sion af noden.
Bedømmelsen foretages af to kva-
lificerede dommere.

Jagthornsblæsning 2017
Følgende bundne signaler er udtrukket:

Bronzeprøven:
Solo: Flyvende Vildt, Haren, Jagt 
forbi, Ræven

Grupper: Jagt Begynd, Løs hunde 
og forstået, Rådyret, Kaninen

Sølvprøven:
Solo: Rågen, Skovduen, 
Agerhønen, Vildsvinet

Grupper: Vildt Parade, Hallali, På 
Gensyn, Hundefanfare

Guldprøven:
Solo: Dåhjorten, Begrüssung, 
Edderfuglen, Gåsen

Grupper: Jagtvelkomst, Kronhjorten, 
Fasanen, Opbrud til Jagt

Kim
 Lykke Jensen
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Mærker og diplomer
Deltagere, som opnår mindst 480 
point ved duelighedsprøven, tilde-
les et diplom. Ved opnåelse af 
mindst 840 point kan man købe et 
guld-, sølv- eller bronzemærke 
afhængig af, hvilken klasse man 
stiller op i. Mærket kan købes på 
prøvedagen for 35 kr. pr. stk.

Endvidere kan man ved duelig-
hedsprøven købe 5-, 10-, 15 og 
20-års mærke for 75 kr. pr. stk., 
hvis man kan fremvise henholdsvis 
5, 10, 15 eller 20 erhvervede diplo-
mer fra tidligere års prøver.

Tilmelding
Tilmelding sker elektronisk på 
www.blæsjagthorn.dk. På hjem-
mesiden findes mulighed for til-
melding til de enkelte dueligheds-
prøver.

Gebyr
Deltagergebyret er 100 kr. pr. blæ-
ser for hver disciplin man ønsker at 
stille op i, dog maks. 1.200 kr. for
grupper med flere end 12 blæsere. 
Gebyret indbetales online samti-
dig med tilmeldingen.

Det er muligt at annullere tilmel-
dingen indtil 8 dage før arrange-
mentet. Annullering kan ske via et 
link, der automatisk tilsendes ved 
tilmelding. Ved rettidig annulle-
ring refunderes hele beløbet auto-
matisk.

Kvalifikationsprøve til 
Forbundsmesterskabet
Kvalifikationen er en del af guld-
prøven, og der betales ikke ekstra 
gebyr herfor. Placeringen afgøres 
ud fra det opnåede pointtal. 
Kvalifikation skal foregå i den 
kreds, hvor man har sin bopæl. 
Den bedst placerede af de, der ved 
tilmeldingen, har angivet, at de 
ønsker at kvalificere sig til dette 
års forbundsmesterskab i 
B-klassen. Ved evt. afbud tilbydes 
pladsen til kredsens næstbedst 
placerede deltager, der har til-
meldt sig kvalifikation osv.

Kvalificerede vil blive kontaktet af 
sekretariatet i forbindelse med til-
meldingen til årets forbundsme-
sterskab i B-klassen.

Hvis man ikke er tilmeldt ved til-
meldingsfristen, vil kredsens 
næstbedst kvalificerede blive kon-
taktet.

Forbundsmesterskabet afholdes i 
år d. 20. maj 2017 på Reventlow 
Gods nær Nakskov på Lolland.

Kredsmesterskab
I forbindelse med duelighedsprø-
verne kan prøvelederen vælge at 
arrangere et kredsmesterskab for 
både soloblæsere og grupper. 
Præstationen ved duelighedsprø-
ven danner grundlag for mester-
skabet.

Med venlig hilsen  
jagthornsudvalget

Kreds 1 og kreds 2
Tidspunkt: Lørdag d. 25. marts 
2017 Mødetidspunkt kl. 0830
Flaghejsning kl. 0840, åben fæl-
lesblæsning, der spilles: Samling, 
Jagtvelkomst, Jagt begynd. 
Prøvestart kl. 0900
Prøvested: Houlkærskolen, 
Skallehøjvej 14, 8800 Viborg  
Prøveleder: Kreds 1: Lars 
Stoklund, mob. 30472447
Kreds 2: Jesper Bromerholm, 
mob. 24456445
Tilmelding: Tilmelding og beta-
ling til duelighedsprøven sker på 
www.blæsjagthorn.dk
Tilmeldingsfrist: Søndag  
d. 03/03-2017
Ved tilmelding efter denne dag, 
kan deltagelse ikke forventes. 
Frie noder vedhæftes ved elektro-
nisk tilmelding.
Andre oplysninger: Bestilling af 
mad mod forudbetaling til Ejnar 
Møller pr. mail. vinkel@privat.dk 
og overførsel til reg. 5980,  konto 
nr. 0001110210. Angiv navn eller 
antal på gruppen.
Kan købes på stedet:
Rundstykke m. smør og 1 kop kaf-
fe 20,00 kr. pølse m. brød 10,00 kr.
øl og vand 10,00 kr.
Middag: Gryderet med kartoffel-
mos 80,00 kr. skal bestilles og 
betales forud. Er der ikke forud-
betalt er der ingen mad.

Kreds 3
Tidspunkt: Søndag d. 19-03-2017 
kl. 09,00
Prøvested: Kalø Økologiske 
Landsbrugsskole, Skovridervej 3, 
8410 Rønde
Prøveleder: John Balle Jensen, 
Kreds 3, tlf./mobil 23 64 14 02
Tilmelding: Tilmelding og beta-
ling til duelighedsprøven sker på 
www.blæsjagthorn.dk
Tilmeldingsfrist: Søndag d. 27. 
februar 2017
Ved tilmelding efter denne dag, 
kan deltagelse ikke forventes. 
Frie noder vedhæftes ved elektro-
nisk tilmelding.

Andre oplysninger:  Buffet: 
135,00 kr. (ønskede antal kuver-
ter bestilles i forbindelse med til-
melding) 
Der vil ikke være muligt at spise 
morgenmad på stedet.
Husk kvittering for bestilt mad.

Kreds 4
Tidspunkt: Lørdag d. 1. april  
2017 kl. 09:00
Prøvested: Sønderborg 
Musikskole, Skovvej 16, 6400 
Sønderborg
Prøveleder: Lars Hindkjær, kreds 
4, tlf. 26 14 69 53
Tilmelding: Tilmelding og beta-
ling til duelighedsprøven sker på 
www.blæsjagthorn.dk
Tilmeldingsfrist: Fredag den 24. 
marts 2017
Ved tilmelding efter denne dag, 
kan deltagelse ikke forventes. 
Frie noder vedhæftes ved elektro-
nisk tilmelding.
Andre oplysninger: Der kan 
bestilles varm mad i forbindelse 
med tilmelding. 
Kuvertpris kr. 75 pr. person
Der kan derudover købes kaffe og 
kage ikke anden forplejning.

Kreds 5
Tidspunkt: Søndag d. 26. marts 
2017 kl. 09.00
Prøvested: Nordfyns jagtfor-
enings klubhus, Hemmerslev 26, 
5471 Søndersø
Prøveleder: Brian Andersen, 
Kreds 5, tlf./mobil 20644205, 
mail: jagthorn.fyn@gmail.com
Tilmelding: Tilmelding og beta-
ling til duelighedsprøven sker på 
www.blæsjagthorn.dk
Tilmeldingsfrist:  Søndag den 06 
marts 2017.
Ved tilmelding efter denne dag, 
kan deltagelse ikke forventes. 
Frie noder vedhæftes ved elektro-
nisk tilmelding.
Andre oplysninger:  
Duelighedsblæsningen bliver 
afholdt i samarbejde med 
Nordfyns jagtforening.
Der vil sideløbende med duelig-
hedsblæsningen, blive afholdt 
kredsmesterskab for både solo-
blæsere og grupper. Der kan for-
udbestilles rundstykker til om 
morgen.
Der vil også være mulighed for at 
købe mad til frokost. 
Der vil ligeledes være mulighed 
for hele dagen at købe - øl/vand - 
snaps/bitter - kaffe/the - Kage.

Kreds 6
Tidspunkt: Søndag d. 2. april 
2017 kl.10:00
Prøvested: Kulturhuset i Korsør, 
Skolegade 1, 4220 Korsør
Prøveleder: Henrik Kjærside, 
Kreds 6, tlf./mobil 28 88 51 03
Tilmelding: Tilmelding og beta-
ling til duelighedsprøven sker på 
www.blæsjagthorn.dk
Tilmeldingsfrist: Søndag d. 19. 
marts 2017
Ved tilmelding efter denne dag, 
kan deltagelse ikke forventes. 
Frie noder vedhæftes ved elektro-
nisk tilmelding.
Andre oplysninger: Der kan 
købes øl, vand og kaffe til en god 
pris.
Ved forudbestilling og betaling 
kan der købes biksemad til 80,00 
kr. 
Denne gang er der backup for bik-
semaden.  

Kreds 7
Tidspunkt: Søndag d. 02. april 
2017 kl. 09.00
Prøvested: Maglehøjskolen, 
Skelbækvej 8 A, 3650 Ølstykke
Prøveleder: Jørgen Blaabjerg, 
j.blaabjerg50@gmail.com, mobil 
4054 6269  Eller: Torben Clausen, 
torbenclausen@pc.dk
Tilmelding: Tilmelding og beta-
ling til duelighedsprøven sker på 
www.blæsjagthorn.dk
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 13. 
marts 2017
Ved tilmelding efter denne dag, 
kan deltagelse ikke forventes. 
Frie noder vedhæftes ved elektro-
nisk tilmelding.           
Andre oplysninger: Der kan 
købes morgenkaffe, brød m. 
pålæg, samt ”en lille én” fra kl. 
0800
Til frokost købes frikadeller, pøl-
ser m. brød ... eller kold kartoffel-
salat. Øl, vand og kaffe hele 
dagen. Også IKKE medlemmer af 
Jægerforbundet kan deltage mod 
en forhøjet pris. 
Jagthornskoordinator Torben 
Clausen håber på stor deltagelse.


